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KARIMUN, RADARSATU.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Karimun tahun anggaran 2021 resmi disahkan sebesar Rp. 1.297.909.401.302. 

Pengesahan APBD itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat saat rapat paripurna yang 

berlangsung di Gedung Balai Rong Sri, Kantor DPRD Karimun, Senin (30/11/2020) kemarin. 

Yusuf Sirat mengatakan, dari Rp. 1.297.909.401.302 besaran anggaran APBD Karimun 2021 dengan 

rincian Pendapatan Daerah dalam APBD Karimun tahun 2021 mencapai Rp. 1.206.899.284.740 serta 

Pembiayaan Rp. 91.010.116.5562. 

“APBD Kabupaten Karimun tahun 2021 ditetapkan di angka Rp 1.297.909.401.302. Pengesahan itu, 

dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam Undang-undang. Dimana, satu bulan sebelum 

habisnya masa anggaran,” katanya saat memimpin rapat. 

8 fraksi di DPRD Karimun yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan setuju untuk disahkannya Ranperda 

tentang APBD Kabupaten Karimun anggaran tahun 2021 menjadi Perda tentang APBD Karimun 2021. 

Dalam pengesahan tersebut juga turut dihadiri Pjs Bupati Karimun Herry Andrianto, Sekda Karimun M. 

Firmansyah, pimpinan OPD dan FKPD Kabupaten Karimun. 

Diketahui, jumlah APBD Karimun 2021 itu, mengalami penurunan jika dibanding pada APBD Karimun 

2020 yang lalu senilai Rp. 1.384.819.729.689 dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.227.502.721.689 

serta Pembiayaan Rp. 107.317.008.000. (Riandi) 

Sumber: http://radarsatu.com/2020/12/01/dprd-karimun-sahkan-apbd-sebesar-rp-1-297-909-401-302/ 

Catatan Berita : 

➢ APBD  atau kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda, merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah 

➢ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang 

menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi 

otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
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➢ Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Pendapatan Daerah; dan 

b. penerimaan Pembiayaan daerah 

Sedangkan Pengeluaran Daerah terdiri atas:  

a. Belanja Daerah; dan  

b. pengeluaran Pembiayaan daerah 

➢ APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:  

a. Pendapatan Daerah;  

b. Belanja Daerah; dan  

c. Pembiayaan daerah. 

➢ Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 

tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

➢ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu 

diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 

1 (satu) tahun anggaran 

➢ Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

➢ Dalam rangka menyusun rancangan APBD, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  berdasarkan RKPD 

dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 

➢ Rancangan KUA memuat:  

a. kondisi ekonomi makro daerah;  

b. asumsi penyusunan APBD;  

c. kebijakan Pendapatan Daerah;  

d. kebijakan Belanja Daerah;  

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f. strategi pencapaian 

➢ Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:  

a.  menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b.  menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan 

dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat 

setiap tahun; dan  

c.  menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

Program dan Kegiatan 



➢ Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

➢ Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah 

dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

➢ KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi 

perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

➢ RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang 

APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

➢ RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD 

untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD 

dengan:  

a. KUA dan PPAS;  

b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 

c. dokumen perencanaan lainnya;  

d. capaian Kinerja;  

e. indikator Kinerja;  

f. analisis standar belanja;  

g. standar harga satuan;  

h. perencanaan kebutuhan BMD;  

i. Standar Pelayanan Minimal; 

 j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 

 k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

➢ PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA 

SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang APBD yang telah 

disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. 

➢ Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen 

pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun 

anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 

➢ Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah 

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen 

pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

➢ Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun 

 

 

 

 




